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  Kábítószer fogyasztás elleni küzdelem európai hete  

 

 A kábítószer fogyasztás elleni küzdelem európai hete 1998 óta minden év 

november 3. hetére esik. Célja, hogy hangsúlyozzák a megelőzés fontosságát a szerhasználat 

elleni küzdelemben. Az egészségügyi következmények mellett a szerhasználat jelentős 

társadalmi veszteségekkel jár az egyének és a társadalom egésze számára. 

 

 A cél az, hogy a kábítószerrel való visszaélés megelőzésére és a tiltott kábítószerek 

iránti kereslet csökkentésére összpontosítsanak, különösen a fiatalok körében. A fiatalok 

dinamikusak és tele vannak energiával. Azonban hajlamosak kutatni és kísérletezni a magas 

kockázatú viselkedéssel, ami az erőszak és a sérülések fokozott kockázatához vezet. Az okok, 

amelyek miatt a fiatalok pszichoaktív szereket használnak vagy kísérleteznek velük, eltérőek. 

A serdülőknek a személyes identitás kialakításának összetett és érzelmileg terhelt feladatával 

kell szembenézniük. Elgondolkodnak azon, hogy kik ők egyénekként és egyben a társadalom 

tagjaiként, és mi értelme van ennek. Fennáll annak lehetősége, hogy nem lesz kivel 

beszélniük aggodalmaikról. Nagyon hajlamosak a társak nyomására, és gyakran figyelmen 

kívül hagyják szüleik tanácsait. Az addiktív viselkedéshez kapcsolódó tényezők közé tartozik 

pl. a tanulmányi eredményekre nehezedő nyomás, a kortársak nyomása és befolyásuk, a 

gyermekkori erőszakos helyzetek és bántalmazások, a fiatalok és a felnőttek közötti gyenge 

kapcsolat vagy az összetartozás érzésének hiánya az iskolában. A tényezők közé tartozik a 

nem és az életkor is. A fiúk jobban érintettek, mint a lányok, és minél idősebb a serdülőkor, 

annál nagyobb a kockázata a kábítószerrel való visszaélésnek. Vannak, akik élvezik a 

kábítószerek hatásait, és kikapcsolódásra használják anélkül, hogy függővé válnának. Mások 

számára azonban ezek az anyagok erős ellenőrzést nyernek életük felett, és minden más 

tevékenységet és felelősséget helyettesíthetnek. 

 

 Egyes tanulmányok kimutatták, hogy a felnőttek, különösen a szülők 

támogatása, valamint a felnőttek és fiatalok közötti kapcsolatok intenzitása hatással van 

a szerhasználat elleni védekezésre. 

 

 Az igazság továbbra is az, hogy a megelőzés és a kezelés továbbra is elégtelen a 

világ számos részén. Az Egészségügyi Világszervezet adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy 

hozzávetőleg 35 millió ember szenved kábítószer-használat okozta rendellenességektől. 

 

 2020-ban Szlovákiában 2927 ember részesült kábítószer-kezelésben, ami       

100 000 lakosra vetítve 53,6 főt jelent. A férfiak az összes beteg 81%-át (2371) tették ki. 

 

 
 

 

 

 

 


